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LRF Växtodlings vision

Svensk växtodling är en framtidsbransch. På 
de svenska åkrarna odlas mat, hälsa, foder, 
energi och material. Svensk växtodling bygger 
det hållbara samhället. 

LRF Växtodling samlar Sveriges 
växtodlingsbransch med syftet att utveckla och 
öka den svenska växtodlingsproduktionen.



Våra viktigaste mål

• Den svenska växtodlingsbranschen ska ha en 
värdetillväxt på 10 % till 2020

• Politiska beslut ska innebära minskade 
kostnader eller färre regler

• Fler konsumenter ska välja produkter från 
svensk växtodling

• Allmänheten ska se nyttan av svensk växtodling
• Resurser till forskning och innovation ska öka i 

syfte att öka värdet på svenska 
växtodlingsprodukter.



Vad gör vi?
• Många diskussioner om konkurrenskraft –

växtförädling, växtskydd, produktionsskatter m m.
• Frihet att odla – diskussioner om biobränslen m m.
• Äganderättsfrågor – vatten, det goda ägandet mm.
• Teknikfrågor som drönare
• Kommunikation – Gilla växtodling!
• FoI för en utveckling av svensk växtodling
• Framtid genom ”Handlingsplan Växtodling”



Slutsatser Agribenchmark



Renkavle- hur informera?

• LRF har spridit många bilder och varningar 
för snabbare åtgärder 

• LRF skrev till maskinbranschen för att 
betona vikten av rena maskiner och redskap

• Hur kan flyghavrekommittéer och 
lokalavdelningar aktiveras?



Renkavle- del i integrerat växtskydd?

• LRF stöder forskning och innovation om 
integrerat växtskydd och odlingssystem 

• Integrerat växtskydd i praktiken!
• Benchmarking växtskydd pågår för att 

beskriva Sveriges konkurrenskraft



Renkavle- långsiktiga lösningar?

• Fler grödor än höstvete måste visa 
lönsamhet

• Mer satsas nu på växtförädling för nya 
grödor och nya sorter

• Den lokala vakenheten och det lokala 
engagemanget!



Diskussion
Agneta Sundgren LRF

• Förebygga
• Skaffa kunskap
• Kombinera olika åtgärder







Resultat 2015



Kemisk bekämpning

• Inga nya verkningsmekanismer på gång
• Höstbekämpning viktig
• Använd olika verkningsmekanismer
• Förebyggande åtgärder viktigt
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Diskussion

• Förebygga renkavle viktigast!
• Välj rätt grannar –

vad göra med dem som slarvar?
• Ställ krav vid köp av tjänster – eller ska jag 

rent av sköta rengöringen själv?
• Vems är ansvaret när jag fått renkavle från 

grannen/maskinstationen/utsädet/halmen
• Ta varning av dem som drabbats!


